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Załącznik nr 6 

 

Umowa nr ........... /2012 

 

zawarta w........................, dnia .......................... w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego – Numer 

sprawy: ................, pomiędzy:  

 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie 

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków  

NIP 6751199459, REGON 000298583 

 

reprezentowanym przez : 

 

Stanisława Stępniewskiego   – Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego 

im. Św. Ludwika w Krakowie 

 

zwanego dalej Ubezpieczającym, a 

 

2. ......................................................................................................................... 

mającym siedzibę: 

NIP:                                        , REGON:                                                ,  

reprezentowanym przez : 

  

  

zwanym dalej Ubezpieczycielem. 

§1 

Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel będzie świadczyć usługi ubezpieczenia 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie 

 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ dot. postępowania przetargowego nr  ...... 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zwanego dalej Zamówieniem. 

§2 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest zgodny z warunkami Zamówienia przedstawionymi w 

SIWZ i obejmuje: 

a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 

b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

c. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

d. Ubezpieczenie aparatury medycznej od wszystkich ryzyk 

e. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 

f. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od 27.07.2012 r. do 26.07.2013 r. 
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3. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:.................................................zł 

(słownie:..........................................................................................................................zł),którą 

stanowi łączna  wartość składki za ubezpieczenie objęte Zamówieniem. 

4. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów 

ubezpieczeń wszelkie ubezpieczenia uzupełniające kalkulowane będą na bazie stawek 

określonych w Formularzu Ofertowym . 

 

§3 

1. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta złożona przez Ubezpieczyciela w dniu 

.................. r. oraz SIWZ, która stanowi wniosek o ubezpieczenie będący podstawą do zawarcia 

polis ubezpieczenia. 

2. Polisy stanowią dokumenty potwierdzające zawarcia umów ubezpieczenia na ryzyka 

wymienione w SIWZ. 

3. Postanowienia umowy wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr.........  z dnia 

............2012 r. są nadrzędne wobec Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

§4 

1. Wszystkie polisy ubezpieczenia dotyczące ryzyk wymienionych w SIWZ będą wystawione na 

okresy roczne. 

§5 

1. Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie wyszczególnione w SIWZ, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian lub/i korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiającego po 

rozstrzygnięciu przetargu i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych. 

2. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stawek, przez cały okres trwania umowy wskazany w 

§2 p. 2  we wszystkich rodzajach ubezpieczeń wynikających ze złożonej oferty. 

3. Ubezpieczyciel gwarantuje, że stawki zastosowane w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia 

lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) nie będą wyższe niż zastosowane w 

przedstawionej ofercie, niezależnie od przyczyny i formy prawnej podwyższenia sumy 

ubezpieczenia (gwarancyjnej), a w szczególności jako wynik zawarcia przez Zamawiającego 

umowy kupna, leasingu, użyczenia lub podobnych. 

 

§6 

1. Składka za każdą roczną polisę ubezpieczenia będzie płatna w 4 ratach, płatnych z końcem 

miesiąca, na który przypada płatność.  

§7 

1. Obsługa umów ubezpieczenia wykonywana będzie przez Brokera Ubezpieczeniowego – Cyrul 

Dom Brokerski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 27/5, reprezentującego 

Zamawiającego w kontaktach z Ubezpieczycielem. 

§8 

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Ubezpieczyciela, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

§ 9 
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, 

a w szczególności ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu 

Postępowania Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

Ubezpieczyciel       Zamawiający 

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 


